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– Efficient Allocation

– Fair Distribution

– Economic Stabilization

– Economic Growth
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1. ทฤษฎีว*าด-วยบทบาทและโครงสร-างภาครัฐ



• How should a government function in an economic sphere?
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Mechanistic view - This is the viewpoint taken 

in the class and textbook.

Organic view – community 

stressed above individual.  

Goals of society set by the 

state.

Mechanistic view – government is a 

contrivance created by individuals to 

better achieve their individual goals.  

Individual, not group, is at center stage.
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Public Finance and Ideology
1.2 โครงสรcางภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560



Thailand
ระบอบผสมผสาน
(Hybrid 
regimes) 
คะแนน 4.63

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018

https://www.transparency.org/cpi2018
188 countries….

https://www.transparecy.org/cpi2018

Thailand
Corruption 
Perception Index 
or CPI = 36
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View
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Rule of law Rule by Law
Rule of law refers to objectively 
defined rational law that all must 
obey, including the government.

Rule by Law refers to the socialist 
idea that the law is the subjective 
whim of either the king, dictator or 
society itself.

Rational - based on or in 
accordance with reason or logic
(มีเหตุผลและตรรกะ)

Whim - a sudden wish or idea, 
especially one that cannot be 
reasonably explained
(อำเภอใจและความประสงค:)
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“พระราชบัญญัตจิัดระเบยีบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา  ๒๕ กา รบริห า ร จัดกา ร กํ า ลั งพลของ
กระทรวงกลาโหมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามทีK
กระทรวงกลาโหมกําหนด

การพจิารณาแต่งต ั-งนายทหารช ั-นนายพลของ
สํานกังานปลดักระทรวงและส่วนราชการใน
กองทพัไทย ใหดํ้าเนนิการโดยคณะกรรมการทีE
ส่ ว น ร า ช ก า ร น ั-น แ ต่ ง ต ั- ง ขึ- น แ ล้ ว เ ส น อ
คณะกรรมการตามวรรคสามพจิารณา ท ั-งนี- ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีEกระทรวงกลาโหมกําหนด

ใหม้ีคณะกรรมการขึOนคณะหนึK ง  ประกอบดว้ย 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน รัฐมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงกลาโหม ผูบั้ญชาการทหารสงูสดุ 
ผูบั้ญชาการทหารบกผูบั้ญชาการทหารเรือ และผู ้
บัญชาการทหารอากาศ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวง
กลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหเ้จา้กรม
เสมยีนตราเป็นผูช้ว่ยเลขานุการมอํีานาจหนา้ทีKในการ
พจิารณาแตง่ตั Oงนายทหารชั Oนนายพลของสว่นราชการ
ตามวรรคสองและระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง 
และสว่นราชการในกองทัพไทย

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง
และวรรคสาม ใหเ้ป็นไปตามทีKกระทรวงกลาโหม
กําหนด

กองทพั



https://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid
=153015&filename=index

อํานาจอธิปไตย เป็นของ ปวงชนชาวไทย



อาํนาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสงูสดุในการบริหารประเทศแบง่ออก เป็น @ ฝ่าย มีสถาบนั
ทีFใช้อํานาจอธิปไตยทั Iง @ แทนประชาชน ดงันี I

1. อาํนาจนิตบิญัญัต ิ- รัฐสภา ทําหน้าทีFตรากฎหมายขึ Iนใช้ในประเทศ

2. อาํนาจบริหาร - คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) ทําหน้าทีFบริหารประเทศ

3. อาํนาจตุลาการ - ศาล ทําหน้าทีFพิจารณาพิพากษาคดี

อํานาจอธิปไตย

นิติบญัญติั บริหาร ศาล องค์กรอิสระ กองทพั

มรดกเผด็จการ

รัฐธรรมนูญ ป2 2560 องค:กรอิสระ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law010251-35.pdf


ห"า$ของ สส (สมา*กสภา-แทนราษฎร) ตาม5ฐธรรม8ณ
แ:งราชอาณา<กรไทย ?ทธ@กราช 2560
1. AางพระราชDญFG

การHจารณาพระราชDญFGงบประมาณรายLายประMาNงบประมาณ
5ฐธรรม8ญแ:งราชอาณา<กรไทย ?ทธ@กราช 2560 OาหนดใR
งบประมาณรายLาย ของแSนTนใRUาเWนพระราชDญFG
ในการเสนอAางพระราชDญFGงบประมาณรายLายประMาN งบประมาณ 
XองแสดงแหYง$มาและประมาณการรายไ[ ผล]มฤท_ห`อประโยชb$
คาดdาจะไ[5บจากการ LายเeนและความสอดคgองhบiทธศาสตkชาG 
และแผนlฒนาnาง ๆ pงq ตามหrกเกณs$DญFGไtใน กฎหมายdา
[วยuvยการเeนการคrงของ5ฐ (มาตรา 140-143)

2. การอwxGพระราชOาหนด
• พระราชOาหนดเyยว[วยภาzอากรและเeนตรา (มาตรา 173-174)

{ตร|ย ศ}เ~องกาญจนา uทยากร�านาญการ กÄมงานบÅการuชาการ 1 Çvกuชาการ
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-080.pdf

พระราชOาหนด Éอ กฎหมาย$
พระมหากÑตÅÖทรงตราÜนใRใáDงàบ
เâนเäยวhบ พระราชDญFG โดย
ãาแนะåาของคณะ5ฐมนต}

นิติบญัญตัิ

https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-080.pdf


https://workpointnews.com/2019/01/16/รัฐธรรมนูญ)*+,สสสวทําอะไร/

นิติบญัญตัิ



ห"า$ของ สว. (สมา+ก-.สภา) ตาม1ฐธรรม5ณ แ8งราชอาณา:กร
ไทย >ทธ?กราช 2560

นายแดนBย ไชCเศษ GHกรIานาญการKเศษ กLมงานบNการCชาการ 1 OPกCชาการ
https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-071.pdf

1. การกQนกรองกฎหมาย โดยสามารถแUไขVางพระราชYญZH 
(พ.ร.บ.) $[านการKจารณาของสภา]แทนราษฎร

2. การควบ_มการบNหารราชการแ[น`น -การaงกระbถาม
1ฐมนตc aงคณะกรรมาdการไปfกษา การแสดงความgด

3. ใijแนะk หlอใiความเmนชอบใinคคลpรงqแหrงใน
องsกรtสระ

สว ไuvwนาจใน 1ฐธรรม5ญใหu พ.ศ. 2560 ในการถอดถอน
nคคลออกจากqแหrง เxน นายก1ฐมนตc สส. หlอ สว

-.สภาyดแรกzงvห"า$ และ{านาจเ|มเHมตามบทเฉพาะกาล~ก �งÄ
1. Hดตาม เสนอแนะ และเVง1ดการปÅÇปประเทศ เÉอใiบรรÑเÖาหมายตามหมวด

16 การปÅÇป ประเทศ และการ:ดÜาและáาเGนการตามàทธศาสตâชาH
2. KจารณาVางพระราชYญZH$จะตราäนเÉอáาเGนการตามหมวด 16 การปÅÇป

ประเทศโดยใi เสนอและKจารณาใน$ประyมVวมãนของ1ฐสภา

นิติบญัญตัิ



!านาจในการใ(ความเ-นชอบเ1ยว3บอง5กร6สระ

1. การใ(ความเ-นชอบ9:ารง;าแห>ง?ลาการศาล
BฐธรรมEญ - ?ลาการศาลBฐธรรมEญGด พ.ศ. 2549 ไKLนสภาพ
ภายหNงการBฐประหาร ในP พ.ศ. 2549

2. การใ(ความเ-นชอบกรรมการการเQอกRง
3. การใ(ความเ-นชอบ9ตรวจการแTนUน
4. การใ(ความเ-นชอบกรรมการVอง3นและปราบปราม

การWจXตแYงชาZ
5. การใ(ความเ-นชอบ กรรมการตรวจเ[นแTนUน
6. การใ(ความเ-นชอบกรรมการ\ท^ม_ษยชนแYงชาZ

อํานาจอธิปไตย

นิตบิญัญตัิ บริหาร ศาล องค์กรอิสระ กองทพั

นิติบญัญตัิ



อง#กร&สระและการแ,ง-ง (มาตรา ๒๑๕-๒๔๗)
1. ศาล6ฐธรรม9ญ - ;ลาการศาล6ฐธรรม9ญ<ด พ.ศ. 2549 ไ@Aนสภาพ ภายหFงการ

6ฐประหาร ในI พ.ศ. 2549 ;ลาการ<ด พ.ศ. 2550 JงปKLMงานNงOจQLน

2. คณะกรรมการการเUอก-ง (มาตรา ๒๒๒-๒๒๗) - นาย &ทWพร Xญประคอง ประธาน
กรรมการการเUอก-ง ในI 2561

3. Yตรวจการแ[น\น (มาตรา ๒๒๘-๒๓๑) - พลเอก &ท(ส รชตะ.นท0 ประธาน
Yตรวจการแ[น\นในI 2559

4. คณะกรรมการ_อง`นและปราบปรามการbจcตแdงชาM(มาตรา ๒๓๒-๒๓๗) - พล
fรวจเอก ดร.gชรพล ประสารราชhจ ประธานกรรมการ ปปช ในI 2558

5. 4. คณะกรรมการตรวจเiนแ[น\น (มาตรา ๒๓๘-๒๔๕) - พลเอก ชนะjพ &นทามระ, 
เkนประธาน ในI 2560

6. คณะกรรมการlทWมmษยชนแdงชาM (มาตรา ๒๔๖-๒๔๗) - อาจารp gส Mงสqตร -
ประธานกรรมการ ในI 2558

Yตรวจการแ[น\น หมายNง "ออม2ดสแมน" (Ombudsman) เrอsหtาuvแลOด
เwาเxองbกyzอนของประชาชนแทนพระมหาก|ตcp

ภายใ}~นาจของคณะ6กษาความสงบแdงชาM �อÄา ปปช.ไÅใÇอง#กร&สระÉก,อไป-งแ, 2557

5งคณา :ละไพ<ตร ”ห>ง?นห.ง@อลาออกจาก กสม. พBอม “เCอนใจ Eเทศ0” 
ยอมHบJด5ดมานาน โดยเฉพาะการวางแนวปOPQใRSมภาษVและแสดงความ
WดเXน https://workpointnews.com/2019/07/31/resign-angkhana-interview/

ÑเÖนการสรรหาสมาÜกสภาปKáปแdงชาM (สปช.) 

องค์กรอิสระ

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://workpointnews.com/2019/07/31/resign-angkhana-interview/


https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/08/องัคณา.jpg

องัคณา นีละไพจติร ผู้พทิกัษ์ความยุตธิรรม ด้วย
ความเจบ็ปวด คว้ารางวลัแมกไซไซ วนัที& ( สิงหาคม (01( - 34:(6 น.

องค์กรอิสระ



1. นาย$%ก' มาประ,ต (เคย0รง
2แห5งประธานศาล%ฐธรรม:ญ %บ
เ=อกโดยAประBมใหDศาลEกา)

2. ศาสตราจารHIเศษ จ%ญ KกLธนาMล
(NทรงPณRSสาขาUVศาสตW)

3. ศาสตราจารH ดร.นคXนทW เมฆไตร
%ต[ ประธานศาล%ฐธรรม:ญ \งแ] 9 
^ลาคม 2558 (NทรงPณRSสาขา
%ฐศาสตW)

4. นาย_ช ชลวร (%บเ=อกโดยAประBม
ใหDศาลEกา, เคย0รง2แห5ง
ประธานศาล%ฐธรรม:ญระหbาง 28 
พ.ค. 2551 - 26 ต.ค. 2554)

5. นายdญeง Mลdปผา (%บเ=อกโดยA
ประBมใหDศาลEกา)

6. ดร.gญญา hดชาชน (NทรงPณRS
สาขา%ฐศาสตW)

7. นายhดมiกj UVมนตk (%บเ=อกโดย
AประBมใหD^ลาการในศาลปกครอง
lงmด)

8. ศาสตราจารH ดร.ทnเoยรV pนะกUษฐ
(NทรงPณRSสาขาUVศาสตW)

9. อาจารH วรqทH rงศsเtยม (%บเ=อก
โดยAประBมใหDศาลปกครองlงmด)

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1














คุณสมบติัสมาชิกวฒิุสภา
• มาตรา ๑๐๘ สมาชกิวฒุสิภาตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี;

1. มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ
2. มอีายไุมต่ํGากวา่สีGสบิปีในวนัสมคัรรับเลอืก
3. หา้มเป็น (1) ขา้ราชการและ (2) สมาชกิพรรคการเมอืง
4. หา้มเป็นหรอืเคยเป็น (1) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (2) ผูด้ํารงตําแหน่งใด

ในพรรคการเมอืง (3) รัฐมนตร ี(4) สมาชกิสภาทอ้งถิGนหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิGน และ (5) สมาชกิวฒุสิภา เวน้แตไ่ดพ้น้จากการเป็นรัฐมนตรมีาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่หา้ปี นับถงึวนัสมคัรรับเลอืก

5. หา้มเป็นบพุการ ีคูส่มรส หรอืบตุรของผูด้ํารงตําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิGนหรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิGน ผูส้มคัรรับเลอืกเป็นสมาชกิวฒุสิภาในคราวเดยีวกนั หรอืผู ้
ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรอืในองคก์รอสิระ

นิติบญัญตัิ







สรรหา สว. ใชง้บประมาณ 1,300 บาท
• กกต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 6,899 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการให้ได้มาซึIง ส.ว. โดยหน่วยงานของ กกต.เองประมาณ 6,6LM ล้านบาท และโดย
หน่วยงานสนับสนุนอืIนๆ ประมาณ 6QM ล้านบาท

• เรียนรู้การสรรหา สว. 250 คน ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จากทนายวันชัย สอนศิริ

นิติบญัญตัิ





ข้อสังเกตของ สว. 250 คนในปี 2562:
• น้องชาย ปิ+ กตู่  กม็า ที#ได้เป็น สว. "บิ2กติ2ก" น้องชาย "บิ2กตู"่ พล.อ. ปรีชา 

จนัทร์โอชา น้องชาย พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

• ครึ5งหนึ5งใน คณะกรรมการสรรหา สว. ก็มา ที#ได้เป็น สว. H ส.ว IJ 

คนในคณะกรรมการสรรหา

• น้องชาย บิ+กป้อม ก็มา ที#ได้เป็น สว. พล.ร.อ. ศษิฐวชัร วงษ์สวุรรณ 

น้องชาย พล.อ. ประวติร วงษ์สวุรรณ กก สรรหา

• น้องชาย ดร.วษิณุ ก็มา ที#ได้เป็น สว. พล.อ.ต. น.พ.เฉลมิชยั เครืองาม 

น้องชายของนายวษิณ ุเครืองาม นิตบิริกร รองนายกรัฐมนตรี และ กก 
สรรหา

• พี5ชาย ดร. สมคดิ ก็มา ได้เป็น สว. นาย สม จาตศุรีพิทกัษ์

• CD รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ ก็มา

https://www.bbc.com/thai/thailand-48224125

นิติบญัญตัิ
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ข้อสังเกตของ สว. 250 คนในปี 2562:
• ผบ.เหล่าทพั และ ปลัดกระทรวงกลาโหม กม็า ได้เป็น ส.ว. พล.อ.อภิรัชต์ คง

สมพงษ์ หรือ "บิ>กแดง" ผู้บญัชาการทหารบก ถือเป็น G ใน I คนทีKมาจากตําแหนง่ 
ผบ.เหลา่ทพั และ ปลดักระทรวงกลาโหม ซึKงรัฐธรรมนญูกําหนดให้มารับตําแหนง่ 
ส.ว. โดยไมต้่องผา่นกระบวนการคดัเลือก

• นายทหารและตาํรวจรวมกัน =>? คน ก็มา ทีKได้เป็น ส.ว. ทําไมมากกวา่
สดัสว่นอาชีพอืKนๆ ทีKได้เป็น ส.ว. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ "บิ>กแดง" ผู้
บญัชาการทหารบก ถือเป็น G ใน I

• ”เกือบครึEงของสภาสูง" จาก "แม่นํ Kา L สาย" ก็มา ล้วนเป็นอดีตสมาชิกองค์กร
ตามรัฐธรรมนญูฉบบัปี XYIZ และรัฐธรรมนญูฉบบัชัKวคราว XYY[ ซึKงถกูเรียกขาน
วา่ "แมนํ่ ]า Y สาย"

• อดตีนักการเมืองทีEเป็นผู้สมัคร ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
และเครือญาติ ก็มา ทีKได้เป็น สว. อาทิ นายอมร นิลเปรม อดีตผู้สมคัร ส.ส.
อบุลราชธานี พปชร., นางจิรดา สงฆ์ประชา พีKสาวของนายมณเฑียร สงฆ์ประชา 
ส.ส. ชยันาท พปชร., นายบญุสง่ ไขเ่กษ อดีต ส.ส. ตราด

https://www.bbc.com/thai/thailand-48224125

นิติบญัญตัิ
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คณะกรรมการการสรรหา สมาชิก

วุฒิสภา
รับตาํแหน่งในประยุทธ์ ?

แต่งตั @งพีCน้อง - พล.อ. ปรีชา 

จันทร์โอชา น้องชาย

!. พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ. ศษิฐวชัร วงษ์สวุรรณ น้องชาย

>. นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี นาย สม จาตศุรีพิทกัษ์ พีCชาย

D. นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ต. น.พ.เฉลมิชยั เครืองาม 
น้องชาย

H. พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย

M. พล.อ.ธนะศกัดิO ปฏิมาประกร สมาชิกวฒิุสภา
S. พล.อ.อ.ประจิน จัCนตอง สมาชิกวฒิุสภา
T. พล.ร.อ. ณรงค์ พิพฒันาศยั สมาชิกวฒิุสภา
U. พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวฒิุสภา
W. พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัย สมาชิกวฒิุสภา
!X. ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชยั ประธานสมาชิกวฒิุสภา

เหมาะสมหรือไม่ คกก สรรหา สว. ทั1งหมด ถูกแต่งตั1ง
กลบัมาทาํงานในประยุทธ์ 2

นิติบญัญตัิ



อาํนาจบริหาร - คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
บริหาร



https://workpointnews.com/2019/01/16/รัฐธรรมนูญ)*+,สสสวทําอะไร/

บริหาร



คณะรัฐมนตรี: หนา้ที/ของรัฐ และแหล่งที/มาของรายได้
• หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี
• มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที5จะเข้าบริหารราชการแผน่ดนิต้องแถลง

นโยบายตอ่รัฐสภา ซึ5งต้องสอดคล้องกบัหน้าที5ของรัฐ แนวนโยบายแหง่
รัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ และต้องชี Oแจงแหลง่ที5มา ของรายได้ที5จะ
นํามาใช้จา่ยในการดําเนินนโยบาย โดยไมมี่การลงมตคิวามไว้วางใจ 
ทั Oงนี O ภายในสบิห้าวนั นบัแตว่นัเข้ารับหน้าที5

ก่อนแถลงนโยบายตอ่รัฐสภาตามวรรคหนึ5ง หากมีกรณีที5สําคญัและจําเป็นเร่งดว่น ซึ5งหาก
ปลอ่ยให้ เนิ5นช้าไปจะกระทบตอ่ประโยชน์สําคญัของแผน่ดิน คณะรัฐมนตรีที5เข้ารับหน้าที5
จะดําเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที5จําเป็นก็ได้

บริหาร



http://www.bottomlineis.co/Social_politics

บริหาร







แกรั้ฐธรรมนูญ 2560 - ยากมาก
• !ฐธรรม&ญ 2560 (เ*อนไข/จะ2ใ4การแ8ไข!ฐธรรม&ญเ9นเ9นไปไ;ยากก=า

!ฐธรรม&ญฉ?บAนBอ
1. วาระ/ 1 และ วาระ 2 Eน!บหGกการ Hองไ;!บความเKนชอบ

(1) !ฐสภาไOPอยก=าQงหRงของSนวนสมาTกUงหมด
(2) สมา$ก&'สภาเ*นชอบ/วยไ34อยก5าห7งในสาม

2. วาระ/ 3 EนWดXาย Hองไ;!บความเKนชอบจาก (1), (2), และ (3)

(1) !ฐสภาไOPอยก=าQงหRงของSนวนสมาTกUงหมด
(2) สมา$ก&'สภาเ*นชอบ/วยไ34อยก5าห7งในสาม
(3) Sนวน/มากก=าQงหRงของ!ฐสภา Hอง(สมาTกสภาYแทนราษฎร
จากพรรคการเ^อง (/สมาTก_ไ;`รงaแหbง!ฐมนตd ประธานสภา
YแทนราษฎรหeอรองประธานสภาYแทนราษฎร) เKนชอบ;วยไOPอยก=า
fอยละ 20 ของ:กพรรคการเ>อง?งก@าวรวมAน



แกรั้ฐธรรมนูญ 2560 - ยากมาก
3. การออกเ&ยงประชาม- .อนพระมหาก2ต45ทรงลงพระปรมา8ไธย กร;<าง

=ฐธรรม?ญแBไขเDมเ-มเEนการแBไขเDมเ-มในหมวด 1 บทJวไป หมวด 2 
พระมหาก2ต45 Kอหมวด 15 การแBไขเDมเ-ม=ฐธรรม?ญ หLอเMองNเOยวPบ
QณสมT-หLอUกษณะWองXามของYZรง[แห\ง]างๆ ตาม=ฐธรรม?ญ หLอเMองN
เOยวPบห_าNหLอ`นาจของศาล หLอองcกรdสระ หLอเMองNeใXศาลหLอองcกร
dสระไfอาจปgT-ตามห_าNหLอ`นาจไh

4. ศาล=ฐธรรม?ญijจkยใXแlวเสmจภายใน 30 oน .อนพระมหาก2ต45ทรงลงพระ
ปรมา8ไธย หาก ส.ส. หLอ ส.ว. หLอสมา$ก&งสองสภารวม,น ./นวนไ12อยก4า
1 ใน 10 ของสมา$ก&งหมด เpาqอเสนอความเsน]อประธานแtงสภา uา<าง
=ฐธรรม?ญvด]อมาตรา 255 มาตรา 255 KอเEนการการเปwยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาxปไตย yนzพระมหาก2ต45ทรงเEนประ{ข หLอเปwยนแปลง
|ปแบบของ=ฐ หLอไf รวม}งzUกษณะNWองeประชาม-.อนหLอไf



https://workpointnews.com/2019/01/16/รัฐธรรมนูญ)*+,สสสวทําอะไร/



เผดจ็การทาํอะไรกไ็ม่ผดิกฎหมาย

• คสช นิรโทษกรรมให้ตวัเอง
1. มาตรา 78 (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัFวคราว) 

พทุธศกัราช ๒๕๕๗) สรุปวา่ การยดึอํานาจ และในระหวา่งควบคมุ
อํานาจ ปี U77V-U7XU ของ คสช หากการกระทํานั Zนผิดตอ่กฎหมาย 
ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ Zนเชิง

2. มาตรา ๒๗๙ (รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๖๐) สรุปวา่ บรรดาการใด ๆ ทีFได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัFวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ให้ถือวา่
การนั Zนและการกระทํานั Zนชอบด้วยรัฐธรรมนญูนี Z

กองทพั



!ฐธรรม&ญแ)ง
ราชอาณา/กรไทย (ฉ5บ
7วคราว) :ทธ;กราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔๘ บรรดาการกระDาEงหลายHง
ไIกระDาเKองในการNดและควบOมPานาจ การ
ปกครองแSนTน เUอVนW ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ของ]วห^าและคณะ!กษาความสงบแ)งชา`
รวมaงการกระDาของbคคลWเcยวเKองdบการ
กระDาeงกfาวหgอของhHงไI!บมอบหมายจาก
]วห^า หgอคณะ!กษาความสงบแ)งชา` หgอ
ของiซkางไI!บlาmงจากhไI!บมอบหมายจาก
]วห^าหgอ คณะ!กษาความสงบแ)งชา` nนไI
กระDาไปเoอการeงกfาวpางqนrน การกระDา
eงกfาวมาaงหมดs ไtuาจะเvนการกระDา
เoอใwxผล5งzบในทาง!ฐธรรม&ญ ในทาง{`
5ญ|` ในทางบ}หาร หgอในทาง ~ลาการ
รวมEงการลงโทษและการกระDาnนเvนการ
บ}หารราชการอÄางÅน ไtuากระDาในฐานะ
Çวการ hสÉบสÑน hใÖใwกระDา หgอhÜกใÖใw
กระDา และไtuากระDาในVนWกfาวrนหgอáอน
หgอหàงVนW กfาวrน หากการกระDาrนâดäอ
กฎหมาย ใwhกระDาåนจากความâดและความ
!บâดโดยçนเéง

!ฐธรรม&ญแ)งราชอาณา/กรไทย
:ทธ;กราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ lาìง และการกระDาของ
คณะ!กษาความสงบแ)งชา` หgอของ]วห^าคณะ!กษาความสงบ
แ)งชา`WใÖ5งzบอîในVนáอนVนประกาศใÖ!ฐธรรม&ญï หgอW
จะ ออกใÖ5งzบäอไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไtuาเvนประกาศ
lาìง หgอการกระDาñxผลใÖ5งzบ ในทาง!ฐธรรม&ญ ทาง{`
5ญ|` ทางบ}หาร หgอทาง~ลาการ ใwประกาศ lาìง การกระDา
ตลอดจนการปó5`ตามประกาศ lาìง หgอการกระDาòน เvน
ประกาศ lาmง การกระDา หgอการปó5` WชอบIวย!ฐธรรม&ญs
และกฎหมาย และxผลใÖ5งzบโดยชอบIวย!ฐธรรม&ญsäอไป
การยกเôก หgอแöไขเõมเ`มประกาศหgอlาìงeงกfาว ใwกระDา
เvนพระราช5ญ|` เúนแäประกาศหgอlาìง ñxàกษณะเvนการใÖ
Pานาจทางบ}หาร การยกเôกหgอแöไขเõมเ`มใwกระDาโดยlาìง
นายก!ฐมนตù หgอม`คณะ!ฐมนตù แûวแäกรü
บรรดาการใด ๆ WไI!บรองไúใน!ฐธรรม&ญแ)งราชอาณา/กรไทย
(ฉ5บ7วคราว) :ทธ;กราช ๒๕๕๗ Hงแöไขเõมเ`มโดย!ฐธรรม&ญ
แ)งราชอาณา/กรไทย (ฉ5บ7วคราว) :ทธ;กราช ๒๕๕๗ แöไข
เõมเ`ม (ฉ5บW ๑) :ทธ;กราช ๒๕๕๘ และ!ฐธรรม&ญแ)ง
ราชอาณา/กรไทย (ฉ5บชเทวคราว) :ทธ;กราช ๒๕๕๗ แöไข
เ¢ิมเ`ม (ฉ5บW ๒) :ทธ;กราช ๒๕๕๙ uาเvนการชอบIวย
!ฐธรรม&ญและกฎหมาย รวมaง การกระDาWเcยวเKองdบกรü
eงกfาว ใw§อuาการrนและการกระDาrนชอบIวย!ฐธรรม&ญs
และกฎหมาย

ถา้ คสช ทาํผดิกฎหมาย ก ็“ชอบดว้ยกฎหมาย” กองทพั



ลอร$ดแอกตัน เป.นนักประวัติศาสตร$ นักการเมือง และนักเขียนชาวอังกฤษ ลอร$ดแอกตันเป.นที่รูAจักในฐานะเจAาของถAอยคำวHา 
"อำนาจฉAอฉลฉันใด อำนาจเบ็ดเสร็จฉAอฉลเบ็ดเสร็จฉันนั้น ผูAยิ่งใหญHทั้งหลายจึงมักเป.นคนเลว" ("Power tends to corrupt, and 
absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."



สมเ$จ &'ฬหผล 2516 ,-ก/0ฐธรรม4ญ6วย9&ต

อํานาจอธิปไตย เป็นของ ปวงชนชาวไทย



งบประมาณรายจ+ายรายรับ 2562-2563
โครงสร6างการคลังภาครัฐ1.2

441/28/20

สัดส่วน
100%

75%

21%
3%

85%
15%



รูปท่ี 1.3 ความสัมพันธ4ของรายรับ รายจ;าย  ดุลการคลัง และหน้ีสาธารณะของรัฐบาลกลาง

45ชัยรัตน4 เอี่ยมกุลวัฒน4 เศรษฐศาสตร4สาธารณะ Econ 2943307
1/28/20

ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ
1.2 โครงสรSางการคลังภาครัฐ



ฐานะการคลงัตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล ปี 
2557-2562

หน#วย: ล)านบาท

ป.งบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 
2562 

(&' เดือน)
1. รายได)นำส#งคลัง (Revenue) 2,075,665 2,206,981 2,411,765 2,354,032 2,524,249 2,129,025 
2. รายจ#าย (Expenditure) 2,459,990 2,601,422 2,807,373 2,890,545 3,007,203 2,586,355 

- ป.ปMจจุบัน (Current Year) 2,246,306 2,378,115 2,578,913 2,686,592 2,792,105 2,372,073 
- ป.ก#อน (Carry Over) 213,684 223,307 228,460 203,953 215,098 214,282 

3. ดุลเงินงบประมาณ (Budgetary Balance) -384,325 -394,441 -395,608 -536,512 -482,954 -457,330 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Balance) 25,020 74,876 20,725 66,048 92,274 -14,534 
5. ดุลเงินสดก#อนกู) (Cash Balance Before Financing) -359,305 -319,565 -374,882 -470,464 -390,680 -471,864 

6. กู)เพื่อชดเชยการขาดดุล (Financing) 250,000 250,000 390,000 552,922 500,358 322,978 
7. ดุลเงินสดหลังกู) (Cash Balance After Financing) -109,305 -69,565 15,118 82,458 109,678 -148,886 
8. เงินคงคลังต)นป. (Opening Treasury Reserve) 605,052 495,747 426,182 441,300 523,758 633,436 
9. เงินคงคลังปลายป. (Closing Treasury Reserve) 495,747 426,182 441,300 523,758 633,436 484,550 

ที0มา: กรมบญัชีกลางและสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั
จดัทําโดย: สํานกันโยบายการคลงั สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั
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1.4 โครงสร.างรายรับภาครัฐ1.3
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1.4 โครงสร-างรายรับภาครัฐ1.3



โครงสร&างรายรับภาครัฐ1.3

ที#มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง

ประเภทรายได ้2561 รายได ้ สดัสว่นตอ่รายได ้
รวม (รอ้ยละ)

1. รายไดจ้ากภาษีอากร 2,161,544 85%
1.1 ภาษีทางตรง 980,306 39%
1.2 ภาษีทางออ้ม 1,181,238 47%
2. รายไดท้ี#ไมใ่ชภ่าษี 375,395 26%
3.  รวมทั]งสิ]น 2,536,939 100%
3.  รวม + VAT ทอ้งถิ#น 2,670,512 105%

รายได&จริงของรัฐบาลกลาง ในป5 2561

1/28/20 49



ประเภทรายได ้2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

ประเภทรายได ้ 2561 รายได ้

สดัสว่นตอ่

รายไดร้วม 

(รอ้ยละ)

1. รายไดจ้ากภาษอีากร 2,161,544 85% 1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23%
1.1 ภาษทีางตรง 980,306 39% -ภาษีรถยนต ์ 121,088 5%

- ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 252,882* 10% -ภาษีเครืMองดืMม 21,994 1%

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 663,526 26% -ภาษีเครืMองไฟฟ้า 6

- ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม 63,679 3% -ภาษีรถจักรยานยนต ์ 3,843

- ภาษีการรับมรดก 219 -ภาษีแบตเตอรีM 2,971

1.2 ภาษทีางออ้ม 1,181,238 47% -ภาษีอืMนๆ 1,572

1.2.1 ภาษกีารขายท ัDวไป 522,367 21% 1.2.3 อากรนําเขา้-สง่ออก 81,644 3%
-ภาษีมลูคา่เพิMม 446,793** 18% -อากรขาเขา้*** 81,500 3%

-ภาษีธรุกจิเฉพาะ 60,375 2% -อากรขาออก 144

-อากรแสตมป์ 15,199 1% 2. รายไดท้ ีDไมใ่ชภ่าษ ี 375,395 15%
1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 23% -สว่นราชการอืMน   201,003 8%

-ภาษีน̂ํามนัฯ 224,883 9% -กรมธนารักษ์ 11,468

-ภาษียาสบู 68,548 3% -รัฐวสิาหกจิ 157,041 6%

-ภาษีสรุาฯ 55,965 2% -รายไดอ้ืMนๆ 5,883

-ภาษีเบยีร ์ 76,357 3% 3.  รวมท ัNงส ิNน 2,536,939 100%

1.3

หมายเหต ุ

*คนืภาษีอืMนๆ ของกรมสรรพากร 66,140 ลา้นบาท

**(1) คนืภาษีมลูคา่เพิMมของกรมสรรพากร 212,633 ลา้นบาท (2) จัดสรรไดจ้าก 

VAT ให ้อบจ. 16,915 ลา้นบาท และ (3) หักเงนิจัดสรรจาก VAT ให ้อปท. ตาม 

พรบ. กําหนดแผนฯ 116,658 ลา้นบาท

*** อากรถอนคนืกรมศลุกากร 12,259 ลา้นบาท และเงนิกันชดเชยภาษีสําหรับ

สนิคา้สง่ออก 12,583 ลา้นบาท

ทีMมา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมธนารักษ์ กรมบัญชกีลาง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

จัดทําโดย : สว่นนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง

3.  รวม + VAT ทอ้งถิDน 2,670,512 105%

-ภาษีมลูคา่เพิMม+VAT ทอ้งถิMน 580,366 22%

1.2.2 ภาษสีรรพสามติ 577,227 22%

โครงสร)างรายรับภาครัฐ



งบประมาณรายจ+าย 2562-2563

งบประมาณรายจ+ายประจำ ป.งบประมาณ 2562-2563 จำแนก
1. ตามกลุ+มงบประมาณ ป8งบประมาณ 2562-2563

2. ตามยุทธศาสตร=การจัดสรรงบประมาณ 2562-2563

3. ตามงบรายจ+าย ป8งบประมาณ 2562-2563

4. ตามโครงสรCางงบประมาณ 2562-2563

5. ตามกระทรวง ป8งบประมาณ 2562-2563

6. ตามลักษณะงาน ป8งบประมาณ 2562-2563

1.4

51ชัยรัตน= เอี่ยมกุลวัฒน= เศรษฐศาสตร=สาธารณะ Econ 29433071/28/20

โครงสร:างรายจ+ายภาครัฐ



1.4

งบประมาณรายจ+ายจำแนกตามงบรายจ+าย ป2งบประมาณ 2562-2563

ที่มา: งบประมาณรายจ+ายโดยสังเขป ประจำป2งบประมาณ พ.ศ. 2563 1/28/20 52

โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ



คณะรัฐมนตรี: หนา้ที/ของรัฐ และแหล่งที/มาของรายได้
• หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี
• มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที5จะเข้าบริหารราชการแผน่ดนิต้องแถลง

นโยบายตอ่รัฐสภา ซึ5งต้องสอดคล้องกบัหน้าที5ของรัฐ แนวนโยบายแหง่
รัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ และต้องชี Oแจงแหลง่ที5มา ของรายได้ที5จะ
นํามาใช้จา่ยในการดําเนินนโยบาย โดยไมมี่การลงมตคิวามไว้วางใจ 
ทั Oงนี O ภายในสบิห้าวนั นบัแตว่นัเข้ารับหน้าที5

ก่อนแถลงนโยบายตอ่รัฐสภาตามวรรคหนึ5ง หากมีกรณีที5สําคญัและจําเป็นเร่งดว่น ซึ5งหาก
ปลอ่ยให้ เนิ5นช้าไปจะกระทบตอ่ประโยชน์สําคญัของแผน่ดิน คณะรัฐมนตรีที5เข้ารับหน้าที5
จะดําเนินการไปพลางก่อน เพียงเท่าที5จําเป็นก็ได้

บริหาร



ที่มา: งบประมาณรายจ0ายโดยสังเขป ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2563 

33%
25%
20%
15%
7%

ตามงบรายจ0าย 
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งบประมาณรายจ+ายจำแนกตามโครงสร4างงบประมาณรายจ+าย 2549-2563
1.4

1/28/20 55

ที่มา: งบประมาณรายจ+ายโดยสังเขป ประจำปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ



2503, 82

2540, 59

2663, 75

2503, 18

2540, 41

2663, 20
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Current Capital

ที่มา: ธนาคารแห.งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับต.างๆ (2503-2531) และงบประมาณโดยสังเขป ประจำปQงบประมาณ จัดทำ

โดย : สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2532-63)

รายจ.ายรัฐบาลจำแนกตามโครงสรSางงบประงาน/ลักษณะเศรษฐกิจ 2503-2563

1.4

สัดส$วนรายจ$ายลงทุนต$องบประมาณไม$ต่ำกว$า

ร:อยละ 25 ตามกรอบความย่ังยืนทางการคลัง 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว$าด:วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549)
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โครงสร:างรายจ$ายภาครัฐ



1.4

งบประมาณรายจ+ายจำแนกตามลักษณะงาน ป5งบประมาณ 2562-2563
ที่มา: งบประมาณรายจ+ายโดยสังเขป ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ



1.4
งบประมาณรายจ+ายจำแนกตามลักษณะงาน 4 ประเภท พ.ศ. 2552-63

1/28/20 58
ที่มา: งบประมาณรายจ+ายโดยสังเขป ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ



งบประมาณรายจ+ายจำแนกตามลักษณะงานและโครงสร7างงบประมาณ ป9 2563
รายจ+ายลงทุน รายจ+ายประจำ

701  การบริหารท่ัวไปของรัฐ 12% 67%

702  การป)องกันประเทศ 30% 70%

703  การรักษาความสงบภายใน 20% 80%

704  การเศรษฐกิจ 47% 53%

705  การส่ิงแวดล7อม 68% 32%

706  การเคหะและชุมชน 41% 59%

707  การสาธารณสุข 10% 90%

708  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 26% 74%

709  การศึกษา 10% 90%

710  การสังคมสังเคราะหW 0% 100%

7  รวมท้ังส้ิน 20% 75%
ที่มา: งบประมาณรายจ+ายโดยสังเขป ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.4
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โครงสร>างรายจAายภาครัฐ



701  การบริหารท่ัวไปของรัฐ 509,625 18%

การบริหารท่ัวไป 31%702  การป)องกันประเทศ 205,278 7%
703  การรักษาความสงบภายใน 182,412 6%

704  การเศรษฐกิจ 575,062 20% การเศรษฐกิจ 20%

705  การส่ิงแวดลLอม 8,060 0%

การบริการสังคม 49%

706  การเคหะและชุมชน 109,879 4%

707  การสาธารณสุข 323,517 11%

708  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,733 1%

709  การศึกษา 506,593 18%
710  การสังคมสังเคราะหS 419,407 15%

ท่ีมา: 1. ธนาคารแหWงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับตWางๆ (2503-2529) 2. กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง 4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

รายจWายจริงของรัฐบาลในปb 2561 จำแนก ตามลักษณะงาน 
1.4

1/28/20 60

โครงสรCางรายจFายภาครัฐ



Social Security 

Funds

Central 

Governent

Local 

Governments

Consolidation 

Column b/

General 

Government
สัดส;วน

701  การบริหารทั่วไปของรัฐ 0.0 935,336.8 569,907.1 1,096,704.2 33%

702  การป?องกันประเทศ 0.0 204,039.9 0.0 0.0 204,039.9 6%

703  การรักษาความสงบภายใน 0.0 177,162.2 0.0 0.0 177,162.2 5%

704  การเศรษฐกิจ 0.0 531,166.3 0.0 0.0 531,166.3 16%

705  การสิ่งแวดลOอม 0.0 5,969.2 0.0 0.0 5,969.2 0%

706  การเคหะและชุมชน 0.0 72,679.1 0.0 0.0 72,679.1 2%

707  การสาธารณสุข 0.0 184,724.5 0.0 0.0 184,724.5 6%
708  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0.0 46,852.1 0.0 0.0 46,852.1 1%

709  การศึกษา 0.0 519,710.2 0.0 0.0 519,710.2 16%

710  การสังคมสังเคราะหV 83,654.1 354,283.0 0.0 0.0 437,937.0 13%

7  รวมทั้งสิ้น 83,654 3,031,923 569,907 3,276,945 100%

สัดสXวน 3% 93% 17% 100%

คXาใชOจXายภาครัฐบาลปY 2560 จำแนก ตามลักษณะงาน 

1.4 โครงสรTางรายจ;ายภาครัฐ



1.5 หน&าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ

1/28/20

62

หน#าท่ีภาครัฐ: นโยบายการคลังมี
วัตถุประสงค= 4 ประการ Musgrave’s

1. การเสริมสร&างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร

ภายในประเทศ 
Allocation

2. การกระจายรายได&ที่เปUนธรรมหรือการลดความเหลื่อม

ลํ้าในสังคม 
Distribution

3. การธำรงไว&ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Stabilization

4. การพัฒนาประเทศให&มีอัตราการขยายตัวที่เหมาะสม Growth



1.5

631/28/20

– การผูกขาด & มาตรการภาครัฐ

– คอร8รัปช่ันกับเศรษฐกิจไทย

– เนFนประสิทธิภาพของระบบราชการท่ีปMอง

Functions: หน-าท่ีภาครัฐ Musgrave’s
1. การเสริมสรFางประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
ภายในประเทศ 

Allocation

หนFาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



รัฐควรมีบทบาทในระดับไหนในระบบเศรษฐกิจ 

Invisible Hand Theorem มีนัยวIา บทบาทภาครัฐภาครัฐควรข้ึนอยูIกับความจำเปRนของภาครัฐท่ี

ตVองแทรกแซงตลาด เพ่ือทำใหVตลาดเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

1.5

การผูกขาด & มาตรการภาครัฐ

1/28/20

หน7าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



ถ"าผู"ผลิตและผู"บริโภคมีการแข4งกันเสรีแบบสมบูรณ;ในการผลิตและการบริโภค หรือ 
ราคาได"กำหนดโดยกลไกตลาด และทุกสินค"ามีตลาดรองรับ การจัดสรรท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได"

1.5
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร;สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Theorem of Welfare Economics)

1/28/20

Assumptions: ข"อสมมุติ
1) Perfect Competition: All producers and 

consumers act as perfect competitors; that is, 

no one has any market power.

1) การแขGงกันเสรีแบบสมบูรณR

ในการผลิตและการบริโภค หรือ 

ราคาไดaกำหนดโดยกลไกตลาด

2)  Market Existence: A market exists for each 

and every commodity.

2) ทุกสินคaามีตลาดรองรับ 

หนaาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



คอร$รัปชั่นกับเศรษฐกิจไทย
Corruption & Allocation

Clean Economy

Dirty Economy:
corruption

1.5

คอร$รัปชั่นส+งผลให1เกิดการผลิตต่ำกว+าเส1น Potential PPF

หน6าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



10 เหตุผล คสช ทาํไมตอ้งรัฐประหาร 2557
นาํโดย  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผบ. ทบ.

Nation TV 
"" มิถนุายน +,,- .+:"+ น."

1/28/20 6

1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



'เหตุแห่งการยดึอาํนาจของ คมช.' 
นาํโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.

สองเดือนหลงัจากรัฐประหาร คมช. ได้ออก “สมดุปกขาว” ชี ?แจงสาเหตขุองการ
ก่อรัฐประหารยดึอํานาจโดยมีสาระสาํคญั ได้แก่ 

1. การทจุริตผลประโยชน์ทบัซ้อน 

2. การใช้อํานาจในทางมิชอบ 

3. การละเมิดจริยธรรมคณุธรรมของผู้ นําประเทศ 

4. การแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนญู (องค์กร
อิสระ)

5. ข้อผิดพลาดเชิงนโยบายทีTนําไปสูก่ารละเมิดสทิธิเสรีภาพและการบอ่น

ทําลายความสามคัคีของคนในชาติ

6. การหมิTนพระบรมเดชานภุาพ

'เหตแุหง่การยดึอํานาจของ คมช.' จาก 

หนงัสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบบัวนัทีT XX พ.ย.XYZ[

71/28/20

1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



1/28/20

1.5 หน(าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



• จารุวรรณ สขุมุาลพงษ์ (0112) ได้ทาการศกึษาแนวโน้มของคอร์รัปชัDนในประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา่ ในแตล่ะปีพอ่ค้าและนกัธรุกิจกวา่ร้อย

ละ PQ ต้องสญูเสียเงินให้กบัการคอร์รัปชัDนเป็นจจํานวนสงูถงึเกือบ Y แสนล้านบาท

• “สถานการณ์คอรัปชัDนไทย ปี พ.ศ. 2557” 

– การวิจยัของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยพบวา่ ปัญหาคอรัปชัDนได้สร้างความเสียหายตอ่งบประมาณและ อตัราเตบิโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทย
เป็นอยา่งมาก โดยประมาณการวา่ปี 0112 มีการจา่ยเงินใต้ โต๊ะในสดัสว่น ร้อยละ 01 ของมลูคา่สญัญา คดิเป็นเงิน 0.Y1 แสนล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ _.P0 ของงบประมาณรายจา่ยและร้อยละ `.PP ของจีดีพี”

– มีภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 45.7 ยอมรบัว่าเคยจ่ายสินบน หรือ”เงินใตโ้ต๊ะ” กว่า 7 แสนลา้นบาทต่อปี หรือ ประมาณร้อยละ 7H-JK ของมูลค่างาน

โดยเฉพาะการซ่อมและสร้างถนน/สะพาน ติดอนัดบัโครงการรบัสินบนอนัดบัแรก

1.5 หน#าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



2017

2018

https://www.transparency.org/cpi2018

180 countries….



https://www.transparency.org/cpi2018



http://www.nesdb.go.th/ewt_
w3c/ewt_dl_link.php?nid=6427



http://www.nesdb.go.th/ewt_
w3c/ewt_dl_link.php?nid=6427



http://www.nesdb.go.th/ewt_
w3c/ewt_dl_link.php?nid=6427



http://www.nesdb.go.th/ewt_
w3c/ewt_dl_link.php?nid=6427
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ประยุทธ ์= 91 
cpi=36.8
2014-18 2557-61ยิ;งลักษณ์ = 90 

cpi=35.3
2011-14 (2554-57)

อภสิทิธ์ = 81
cpi = 34.7
2008-11 (2551-54)

อภสิทิธ์ = 81, 
cpi = 34.7
2008-11 (2551-54)

สรุยุทธ์ = 73, 
cpi = 34.7
2006-08 (2549-51)

ทักษิณ = 62, 
cpi = 34.5
2001-06 (2544-49)

ชวน = 63, 
cpi = 31.5
1997-2001 2540-44



http://www.nesdb.go.th/ewt_
w3c/ewt_dl_link.php?nid=6427



http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c
/ewt_dl_link.php?nid=6427

ในรอบยี(สิบปี เวลาผ่านไป คะแนน CPI สูงขึ ;น คอร์รัปชั(นน้อยลง !!!
แต่ในรอบสิบปีที(ผ่านมา CPI คะแนนนิ(งๆ (35-38 คะแนน)

คะแนน 0 (คอร์รัปชันมากที(สุด) - 10 (คอร์รัปชันน้อยที(สุด)
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Thailand Nations

จดัลาํดบัประเทศ
ในรอบยี(สิบปี เวลาผ่านไป ลาํดบัประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ(มขึ Aน

ในปี 2561 ลาํดบัที( 1 - คอร์รัปชั(นน้อยที(สุด 
ลาํดบัที( 180 – คอร์รัปชั(นมากที(สุด
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RANKING (1=VERY CLEAN, 100=VERY DIRTY)

รัฐประหาร มากับ 
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234567 89 2*:+8-; ∗ 100
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ในปี 2538-2541
Ranking ที. 1 - คอร์รัปชั.นน้อยที.สุด 
Ranking ที. 100 – คอร์รัปชั.นมากที.สุด



https://www.transparency.org/cpi2018

In 2018, 
Thailand
Corruption 
Perception 
Index = 36



Thailand
ระบอบผสมผสาน
(Hybrid 
regimes) 
คะแนน 4.63

•ดชันีประชาธิปไตยไทยหลดุทอ็ป =>> ลงมาอยูท่ีB =>C ในปี EFG> ตามหลงัประเทศเพืBอนบ้านทั Mงฟิลปิปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสงิคโปร์

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018

https://www.transparency.org/cpi2018
188 countries….

https://www.transparency.org/cpi2018

Thailand
Corruption 
Perception Index 
or CPI = 36



https://hi-in.facebook.com/tdri.thailand/posts/1029158100445421

เราทำอะไร ?
คำตอบ: ระบบราชการป.อง (Bloated Bureaucracy)

https://hi-in.facebook.com/tdri.thailand/posts/1029158100445421


เราทำอะไร ?
คำตอบ: ข)าราชการ รายได)สูง คุณภาพ ???

https://hi-in.facebook.com/tdri.thailand/posts/1029158100445421

เงนิเดอืนเพิ)มขึ -น 67%

https://hi-in.facebook.com/tdri.thailand/posts/1029158100445421


https://thaipublica.org/2015/01/thailandfuturefoundation-2558-2/

เราทาํ
อะไร?
จาํนวน
มากขึ0น
เงินเดือน
สูงขึ0น

CPI(คุณภาพ)
แยล่ง

https://thaipublica.org/2015/01/thailandfuturefoundation-2558-2/


https://www.terrabkk.com/news/52574/ขอ้เทจ็จริง-10-ปี-ระบบขา้ร

เราทาํ
อะไร?

https://www.terrabkk.com/news/52574/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-10-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3


https://thaipublica.org/2015/01/thailandfuturefoundation-2558-2/

https://thaipublica.org/2015/01/thailandfuturefoundation-2558-2/


ภาครัฐทาํอะไร? 

https://www.thansettakij.com/content/337725

28 Oct 2018

https://www.thansettakij.com/content/337725


เหตุผล
- การบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบคุลากรในสาขาที7เป็นภารกิจสาํคญัของรัฐ และ

- เพื7อรองรับปัญหาการเข้าสูส่งัคมสงูวยั รวมถงึสนบัสนนุให้บคุลากรภาครัฐทํางาน หรือมี
อาชีพหลงัเกษียณ และบริหารกําลงัคนภาครัฐในช่วงวยัตา่งๆ อยา่งเหมาะสม



พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551
• กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามญั ซึ8งมีอายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์ขึ Dนไป

ในบางตําแหนง่ สามารถรับราชการตอ่ไปได้อีกไมเ่กิน JK ปี ได้แก่ 
ตําแหนง่ประเภทวิชาการระดบัเชี8ยวชาญขึ Dนไป และตําแหนง่ประเภท
ทั8วไประดบัอาวโุสขึ Dนไป ยกเว้นตําแหนง่ประเภทอํานวยการและบริหาร

J.นกักฎหมายกฤษฎีกา 

U.แพทย์ 

V.ทนัตแพทย์ 

W.นายสตัวแพทย์

X.ปฏิบตังิานชา่งศลิปิน 

[.คีตศลิป์ 

\.ดริุยางคศลิป์ และ 

].นาฏศลิป์ 

] สายงาน รับราชการตอ่ไปได้อีกไมเ่กิน JK ปี 

https://www.thairath.co.th/news/local/1582903



พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551

!.นกักฎหมายกฤษฎีกา 

/.แพทย์ 

4.ทนัตแพทย์ 

6.นายสตัวแพทย์

9.ปฏิบตังิานชา่งศลิปิน 

C.คีตศลิป์ 

E.ดริุยางคศลิป์ และ 

J.นาฏศลิป์ 

J สายงาน รับราชการตอ่ไปได้อีกไมเ่กิน !O ปี 
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• รายจ,ายภาครัฐเพ่ือบริการสังคมและช,วยคนจน เพ่ือแกCปEญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหCดีขึ้น

1. ประกันสุขภาพถCวนหนCา

2. เรียนฟรี 12 ปT

3. สวัสดิการของรัฐ เช,น เบ้ียยังชีพผูCสูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ และบัตรคนจน

• ภาษีอากรเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ - ภาษีมรดก ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรCาง ภาษีเงินไดC
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดCนิติบุคคล

• รัฐตCองใชCเงินจำนวนมากในการดำเนินนโยบายเหล,านี้ ตCองเพ่ิมการขาดดุล
งบประมาณ และระดมรายไดCจากภาษีอากรมาชำระหนี้สาธารณะท่ีก,อขึ้น

1.5

Functions: หน-าท่ีภาครัฐ Musgrave’s
2. การกระจายรายไดCท่ีเป^นธรรมหรือการลดความเหล่ือมล้ําในสังคม Allocation

หนCาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



• เบี$ยยงัชพีผูส้งูอาย ุเดอืนละ 600-700-800-1,000 ไมต่อ้งมารายงานตวั 

• เบี$ยยงัชพีคนพกิารนั$นไดร้ับสทิธิIพื$นฐานรับเบี$ยยงัชพีเดอืนละ 800 บาท ถา้
เป็นผูส้งูอายคุวบดว้ยไดร้ับเบี$ยผูส้งูอายรุะหวา่ง 600-800 บาทตอ่เดอืน 
เพราะจากขอ้มลูการขึ$นทะเบยีนนั$นเป็นผูส้งูอายถุงึ 50 เปอรเ์ซน็ต ์เฉพาะใน
สว่นนี$ภาครัฐใชง้บประมาณเฉลีYยกวา่ 28,000 ลา้นบาทตอ่ปี

• บตัรสวสัดกิารแหง่รัฐ เร ิYมในปี 2559

2560 2568 2578
ผู้สงูอายุ 17.2% 20% 30.8%

โครงการประชารัฐ หรือ โครงการประชานิยม กบังบประมาณ



มารู้จกั สิทธิ.และเงื5อนไข บตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 22 ก.ย. 2017 https://news.mthai.com/webmaster-talk/588823.html



https://www.thebangkokinsight.com/70224/

คนจนเฮ!! 8 ธ.ค. รัฐแจกเงินเข้ากระเป๋า 500 บาท  Bangkok Insight Editorial Team 2 ธนัวาคม 2561







งบอุม้สงัคมสูงวยัพุง่ อีก 20 ปี เฉียด 5 แสนลา้น
• งบปี 2561 รัฐจดัสรรเพิBม 12% ยอด 2.78 แสนลา้นบาท รองรับ
1. เงินเบี 'ยหวดั บําเหน็จ บํานาญ วงเงิน 3.53 แสน ล้านบาท เป็นสดัสว่น =>.?3% 

2. เบี 'ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ=.=G หมืJนล้านบาท สดัสว่น KL.>>% และ

3. รายจา่ยด้านอืJนๆ อีก ?.G3% (จากเดิมทีJมีสดัสว่น 3%) ได้แก่คา่บริการ

สาธารณสขุ กิจการเพืJอผู้สงูอาย ุรวม K,??= ล้านบาท

4. บตัรสวสัดิการแหง่รัฐ รายจา่ยใหมนี่ ' ทีJจะเพิJมเข้ามาตั 'งแตปี่งบประมาณ K\=3

23 Sep 2017 http://www.thansettakij.com/content/210038

2560 2568 2578
ผู้สงูอายุ 17.2% 20% 30.8%

งบสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทย



– ปีงบประมาณ 2560 ที0รัฐจัดสรรงบประมาณที0 2.46 แสนลา้นบาท ในจํานวนผูส้งูอาย ุ
11.7 ลา้นคน คดิเป็น 17.12%

– ปี 2568 ที0ประเทศไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัโดยสมบรูณ ์(ผูส้งูอายเุกนิ 60 ปี เกนิ 20% 
ของประชากร) รัฐตอ้งใชง้บประมาณสงูถงึ 3.62 แสนลา้นบาท เพิ0มจากปัจจบุนักวา่ 
47% 

– ปี 2578 ซึ0งเป็นปีที0จํานวนผูส้งูอายอุยูร่ะดบัสดุยอด คอืมถีงึ 30.8% ของจํานวนประชากร 
ภาระงบประมาณจะเพิ0มเป็นเทา่ตวัคอื 4.78 แสนลา้นบาท 

งบสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทย

23 Sep 2017 http://www.thansettakij.com/content/210038
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ภาษีอากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

1. ภาษีเงินได;บุคคลธรรมดา – ปA 2561 จัดเก็บได; 319,022 ล;านบาท

2. ภาษีเงินได;นิติบุคคล – ปA 2561 จัดเก็บได; 663,526 ล;านบาท

3. ภาษีมรดก - ก.คลัง รายงานผลการจัดเก็บรายได;รัฐบาล ในสTวนที่

กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีตัวใหมT ภาษีการรับมรดก ปA 2560 จัดเก็บได; 

65 ล;านบาท - ปA 2561 จัดเก็บได; 219 ล;านบาท

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร;าง – แทนภาษีบำรุงท;องที่และภาษีโรงเรือน

 
2556 สัดส$วน 

 
2556 สัดส$วน 

1. รายได&ที่ อปท. จัดเก็บเอง 50,282 8.8 2. รายได&จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให& 187,988 32.8 
รายได&จากภาษีอากร   35,213 6.1 + ภาษีมูลค$าเพิ่ม 1 ใน 9 58,717 10.3 
+ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,860 4.5 + ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,153 1.4 
+ ภาษีบํารุงทDองที ่ 529 0.1 + ภาษีสรรพสามิต 11,258 2.0 
+ ภาษีปGาย 2,525 0.4 + ภาษีสุราและเบียรI 6,149 1.1 

+ อากรฆ$าสัตวI 84 0.0 
 + ค$าธรรมเนียมจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพยI 

40,207 7.0 

+ อากรรังนกอีแอ$น 50 0.0 + ภาษีค$าธรรมเนียมรถยนตIและลDอเลื่อน 60,165 10.5 
+ ภาษีบํารุง อบจ.จากยาสูบ 4,973 0.9 + อื่น ๆ 3,341 0.6 
+ ภาษีบํารุง อบจ.จากน้ํามัน 651 0.1 3. รายได&จากภาษีอากรที่รัฐบาลแบ<งให& 97,900 17.1 
+ ค$าธรรมเนียมบํารุง อบจ. 
จากผูDเขDาพักในโรงแรม 

540 0.1 
+ ภาษีมูลค$าเพิ่มที่จัดเก็บตาม พรบ. อบจ. 
รDอยละ 5 

24,798 4.3 

รายไดDที่ไม$ใช$ภาษีอากร 15,069 2.6 + ภาษีมูลค$าเพิ่มที่จัดสรรใหDตาม พรบ. 
กําหนดแผนฯ 

65,368 11.4 

+ ค$าธรรมเนียม ค$าปรับ และ
ใบอนุญาต 

5,471 1.0 + ค$าภาคหลวงแร$ 2,279 0.4 

+ รายไดDจากทรัพยIสิน 5,771 1.0 + ค$าภาคหลวงปWโตรเลียม 5,455 1.0 
+ รายไดDจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชยI 

600 0.1 4. รายได&จากเงินอุดหนุน 236,500 41.3 

+ รายไดDเบ็ดเตล็ด 3,150 0.5 + หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 144,155 25.2 

+ รายไดDจากทุน 78 0.0 
+ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 92,345 16.1 
รวมรายไดD (1+2+3+4) 572,670 100.0 

 



104ชัยรัตน* เอี่ยมกุลวัฒน* เศรษฐศาสตร*สาธารณะ Econ 29433071/28/20

First Decile = 21.6
Top Decile = 26.55

แหลง่ที(มา: ชยัรัตน์ เอี(ยมกลุวฒัน์. “ภาระภาษีและความเหลื(อมล้าของระบบภาษีภาครัฐบาลไทย.” วารสารเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ IJ, I (ธนัวาคม INNO): IN-53. 

2,305
4,401

6,52
0

9,828

รายไดเ้ฉลี-ยต่อคนต่อเดอืนตามระดับรายไดทั้-วประเทศ (Quintile by Income) ปี 2558 http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6363

23,763

1.5 หนBาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ

http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/thai/20160216030016.pdf


http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document
/thai/20160216030016.pdf



Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630



ไทย - ความเหลื,อมลํ/าสูงที,สุดในโลก
• ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที0มีความเหลื0อมลํ 8าสงูที0สดุในโลกไปแล้ว โดยอ้างข้อมลูของ CS 

Global Wealth Report 2018 ที0ออกมาเมื0อเดือน ต.ค. ที0ผา่นมา

• มีข้อมลูที0น่าเป็นห่วงมากวา่ ถ้านบัในด้านความมั0งคั0ง (Wealth) แล้ว ไทย ที0ได้อนัดบัสามใน
การสํารวจเมื0อสองปีที0แล้ว แตส่ามารถแซงทั 8งรัสเซีย ทั 8งอินเดีย ขึ 8นปา้ยอนัดบัหนึ0งได้อยา่ง
คอ่นข้างห่างด้วยซํ 8า

• แซงรัสเซียที0ลดจาก OP% เหลือแค ่RO.S% ตกไปเป็นที0สอง ขณะที0ตรุกี เศรษฐกิจไม่ดี แตค่นรวย
กลบัเพิ0มสดัสว่นขึ 8นได้เป็น RX.S% แซงอินเดียที0ตกไปเป็นที0สี0 จาก RP.X% เหลือแคเ่พียง RS.R%

• ซึ0งนอกจากสี0ประเทศนี 8 ก็ไม่มีประเทศไหนในโลกอีกแล้ว ที0คนรวย S% มีเกินครึ0ง โดยประเทศที0ดี
ที0สดุคือเบลเยียม ที0 S% มีแค ่YZ.S% ตามด้วยออสเตรเลีย YY.X%

2016 คนไทย +% แรก(1 แสนคน) มีทรัพย์สินรวม 1;.=% ของ
ทรัพย์สินรวมทั Aงประเทศ

2018 S% มีเพิ0มเป็น __.`% 

Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630



• คนไทยที'จนสดุ -.% มีทรัพย์สิน .% และที'น่ากงัวล คือ มนัสะท้อนวา่ คนครึ'งประเทศ เป็นพวก 
"หาเช้ากินคํ'า" หรือไม่ก็ "เดือนชนเดือน" ไม่มีเหลือเก็บเหลือออม แถมกําลงัจะแก่ก่อนมีเงินออม
ซะอีกด้วย

• รายงานนี Mยืนยนัวา่ ปัญหาความเหลื'อมลํ Mา เป็นปัญหาที'ใหญ่ที'สดุของประเทศไทย เราอาจจะมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน ทางการเมืองได้ดี แตถ้่าไม่แก้เรื'องนี Mให้ได้ ก็สุม่เสี'ยงวา่ 
เสถียรภาพทางสงัคม จะมีปัญหา

• "ที$ยากที$จะกระจาย กเ็พราะว่ามันกระจุกแบบสุดๆ นี$แหละครับ 

• ใครคดิว่า "รัฐสวัสดกิาร" จะช่วยได้ กต้็องระวังแหล่งที$มาของเงนิที$จะเอามากระจาย

ด้วยนะครับ เพราะคนส่วนใหญ่ (IJ%) เขากห็าได้แทบไม่พออยู่แล้ว ครัNงจะเอาจาก

พวก O% กต้็องฝ่ากระบวนการล็อบบี Nอันทรงอทิธิพลของเหล่าเจ้าสัวให้ได้ และต้อง

ระวังเขาหอบทรัพย์หนีออกนอกประเทศกันหมดด้วย บางคนบอกว่าเอาจากงบทหาร

แล้วกัน ทาํอย่างนัNนกเ็หมือนอยู่บ้านไม้เก่าๆ โทรมๆ แล้วยังไม่ยอมจ่ายเงนิซื Nอประกัน

ไฟอีก …มันเสี$ยงนะครับ"

ไทย - ความเหลื,อมลํ/าสูงที,สุดในโลก

Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630



Top 20% or Quintile 5 holds 91.5% 
of wealth in Thailand

0.1 0.7 2.2 5.4

91.5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Wealth Shares

Global Wealth Report and Databook, December 2018, 
Credit Suisse Research Institute



Top 1% holds 66.9% of wealth in 
Thailand.  Thailand is #1 in the world!!!

85.7
79.9

66.9

Top 10% Top 5% Top 1%

Wealth Shares

Global Wealth Report and Databook, December 2018, 
Credit Suisse Research Institute



นโยบายการคลัง – expansionary fiscal policy รายจ<ายภาครัฐและภาษี
อากรเปFนเคร่ืองมืออย<างหนึ่งในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจซบเซา ลดภาษีเพ่ือกระตุXนเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจเฟZ[องฟู               ข้ึนภาษีเพ่ือลดความรXอนแรงของระบบเศรษฐกิจ

ท้ังนี้เปFนการใชXภาษีเปFนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

• นโยบายการเงิน – expansionary monetary policy

1/28/20 111

Functions: หน-าท่ีภาครัฐ Musgrave’s
3. การธำรงไวXซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Stabilization

1.5 หนXาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



- BOI ยกเว*นภาษีเงินได*ของนิติบุคคลและยกเว*นหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับกิจการ
ท่ีได*รับการสGงเสริมการลงทุน

- สGงเสริมการออมโดยจัดเก็บภาษีจากดอกเบ้ีย 15 % แทนการจัดเก็บจากคGาจ*างใน
อัตราก*าวหน*า

ลดภาษีมูลค*าเพิ่ม
กระตุ4นการ

บริโภคภายใน

เศรษฐกิจ

ขยายตัว
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Functions: หน4าท่ีภาครัฐ Musgrave’s

4. การพัฒนาประเทศให*มีอัตราการขยายตัวที่เหมาะสม Growth

1.5 หน*าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ
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1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ
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1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-3908501/28/20 117

1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ

https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-390850
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2018     7.2   6.5   7.0   6.2   6.8   5.2                   4.7   4.1      

1.5 หน%าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



อตัราการขยายตวัใน 2019Q3 จริง = 2.4%

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report
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1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report


สภาพฒัน(คาดว,า GDP growth = 2.7-3.7 ในป? 2563
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https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report

1.5 หนGาท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report


C=4.5%, I=2.6% X=-5.1
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https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9615&filename=QGDP_report


2019 อสงัหาริมทรัพย ์ขาลงหนกัมาก ...



2019 การผลิต การบริโภค การส่งออก รถยนต์ ลดลง ...



Slow but Happy?? Or Sick!! man of Asia
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ระ#บ%&ดในรอบ
65 เ,อน (CCI)

ระ#บ%&ดในรอบ
217 เ,อน

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540

ป"ญหา 1: ตัว C=4.5% ผู4บริโภคไม=มีความเชื่อม่ัน

ความเชื่อมั่นของผู4บริโภคในป"จจุบัน

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1743540


ป"ญหา 2: ตัว NX -
X=-5.1%; M=-3.3 ส8งออกซบเซา Slow & sick
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ทางออกตัว C - ชุดความคิดว2า ‘เศรษฐกิจต:องโรแมนติก’
(1) ใช:หลัก mechanical view 

(2) พิจารณาเลียนแบบกฎหมายภาษีอากรของสิงคโปรZ เช2น ภาษีมรดก
(3) ยกเลิกหรือชะลอการจัดเก็บภาษีใหม2ๆ ที่เปaนภาระกับประชาชน

• How should a government function in an economic sphere?

Mechanical  
View

Organic 
View
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หวัหนา้ทีมเศรษฐกิจ 2562
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2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 2019

THAI GDP GRWOTH 1.0 3.1 3.4 4.0 4.1 3.1 2.8

Thailand 1.1 -1.5 .5 6.0 5.5 2.3 -4.9 (3Qs)

Singapore 0.4 1.2 -1.1 5.4 5.5 2.3 -6.2 (Sep)

Vietnam 11.8 10.1 10.7 17.3 13.0 12.6 8.2 (Sep)

Malaysia 6.6 6.0 10.8 2.2 8.4 6.7 1.7 (July)
WWW.CEICDATA.COM

การโตสง่ออก เหมือนสงิคโปร์ ประเทศพฒันาแล้ว !!!
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Nov-14 Nov-19 2014-19

Thai Baht 32.75 30.35 7.3% Appreciation
Singapore Dollar 1.3 1.36 -4.6% Depreciation

Malaysian Riggit 3.50 4.14 -18.3% Depreciation

Vietnam Dong 21,038 23,208.5 -10.3% Depreciation

Chinese Yuan 6.11 7.00 -14.6% Depreciation

Data provided by Morningstar for Currency 
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For the sake of stabilization or ignorance

Inflation 
Targeting

Contractionary 
Monetary Policy

Super 
strong 
Baht

Interest 
Rate 

Parity

Purchasing 
Power 
Parity
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1.5 หน)าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



Interest Rate Parity

• Interest Rate Parity Theory -IRP หรือ ทฤษฎีความเสมอ
ภาคของดอกเบี 7ย แสดงถงึความสมัพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัทางด้านอตัรา
ดอกเบี 7ย ทีGมีผลตอ่การกําหนดอตัราแลกเปลีGยนของเงินสกลุหนึGงเมืGอ
เทียบกบัอีก สกลุหนึGง โดยผลตอบแทนทีGได้จากเงินทนุในรูปบญัชีเงิน
ฝากจะขึ 7นอยูก่บัปัจจยัสองปัจจยั คือ อตัราดอกเบี 7ย และ อตัรา
แลกเปลีGยน

Interest 
Rate 

Parity



Purchasing Power Parity

• ความเท่าเทยีมกันของอาํนาจซื 4อ หรือ Purchasing power 
parity (PPP) คือ ทฤษฎีที*ระบวุา่อตัราแลกเปลี*ยนระหวา่งสกลเุงิน
ของทั @งสองประเทศนั @นจะต้องสมดลุกนั และทําให้อํานาจซื @อของทั @ง I 
ประเทศมีความเทา่เทียมกนั เชน่ ประเทศหนึ*งระดบัราคาสนิค้าเพิ*ม
สงูขึ @นมากกวา่อีกประเทศหนึ*ง อตัราแลกเปลี*ยนของประเทศนั @นก็
จะต้องออ่นคา่ลง เพื*อให้อํานาจซื @อของทั @งสองประเทศเทา่เทียมกนั

Purchasing 
Power 
Parity



"เรื%องนี *เป็นเรื%องที% คนจนีทาํ
นักท่องเที%ยวจนีเอง สร้างเรือเอง 
ไม่ทาํตามกฎของเรา แล้วจะให้
เราเรียกอะไร กม็ันเป็นเรื%องของ
เขา"

พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ ได้ให้สมัภาษณ์เกี9ยวกบัเหตเุรือล่ม
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https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html

ภาคทอ่งเที*ยวคือทางออก !!!

ทางออกตัว NX และ I - ชุดความคิดว*า ‘เศรษฐกิจต5องโรแมนติก’

1) เสริมสร5าง core competence จากภาคท*องเท่ียว และภาคส*งออก

2) รีบนำกฎหมายภาษีสิงคโปรTท่ีเปUนนโยบายการคลังแบบขยายตัว เช*น 

ไม*จัดเก็บภาษีนำเข5า

1/28/20 135

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html


28 กรกฎาคม 2562

รายงานพิเศษ โดย บัณฑูร วงศ<สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการ

เจรจาการคGาระหวIางประเทศ สภาหอการคGาแหIงประเทศไทย https://www.thansettakij.com/content/406019

ปNญหา 3: ตัว I=2.6% นักลงทุนตIางชาติไมIลงทุนในไทย

https://www.thansettakij.com/content/406019


Source: UNCTAD
Date last reviewed: July 31, 2019เลือดไหลออก ของจริง !!!

2560 2561https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/764/index.html

ป"ญหาตัว I=2.6% 
นักลงทุนไทยลงทุนในต9างประเทศมากกว9านักลงทุนต9างชาติลงทุนในไทย

137
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ปัญหา 4: ตวั  G
Gบริโภค=2.1% นอ้ยกวา่เกณฑ ์ตวั Gลงทุน=1.7 ค่อนขา้งนอ้ย
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Current Capital

ที่มา: ธนาคารแห.งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับต.างๆ (2503-2531) และงบประมาณโดยสังเขป ประจำปQงบประมาณ จัดทำโดย : สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2532-63)

สัดส$วนรายจ$ายลงทุนต$องบประมาณไม$ต่ำกว$า

ร:อยละ 25 ตามกรอบความย่ังยืนทางการคลัง 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว$าด:วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549)

ทางออกตัว G - ชุดความคิดว.า ‘เศรษฐกิจตWองโรแมนติก’

1) เพ่ิมรายจ.ายลงทุนต.องบประมาณไม.ต่ำกว.ารWอยละ 25
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ทางออกตัว G - ชุดความคิดว*า ‘เศรษฐกิจต5องโรแมนติก’

2) เร*งรัดให5เกิด mega-projects โดยเน5นสร5างงานคนไทย

https://www.mreport.co.th/news/economy/003-Mega%20Project-Transport-speed%20train-Thailand4-การเมือ
ง
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https://www.mreport.co.th/news/economy/003-Mega%20Project-Transport-speed%20train-Thailand4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD


Clean Economy

Dirty Economy:
corruption

คอร$รัปชั่นส+งผลให1เกิดการผลิตต่ำกว+าเส1น Potential PPF

ทางออกตัว G - ชุดความคิดว*า ‘เศรษฐกิจต5องโรแมนติก’

3) ลดและเลิกคอร@รัปช่ัน คอร@รัปช่ันส*งผลให5เกิดการผลิตต่ำกว*าเส5น 

Potential PPF เพ่ือกำจัดขยะทางเศรษฐกิจ (ecomomic muda)
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ลกัษณะเจ้าหน้าที/ภาครัฐที/ไม่พงึประสงค์ - PIGS
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. บ%าอำนาจ (ฉันรู%ดี) Paternalistism

2. โง? (หลงตัวเอง) Ignorance

3. โลภ (เอาแต?ได%) Greed

4. หน%าด%าน Thick Skin 



คุณธรรมและจริยธรรม

(1) สํานักงานราชบัณฑิตยสภาhttp://www.royin.go.th (2) พุทธทาสภิกขุ 
http://www.buddhadasa.com/shortbook/dhamma2.html(3) สํานักงาน ก.พ. (3) สํานักงาน ก.พ. 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.3_khunthrrmcchriythrrm.pdf

http://www.royin.go.th/?page_id=130
http://www.royin.go.th
http://www.buddhadasa.com/shortbook/dhamma2.html
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.3_khunthrrmcchriythrrm.pdf


หน#าท่ีรัฐ – เสถียรภาพและเติบโต
- นโยบายการเงินเหมือนเพื่อนบ2าน & นโยบายการคลังเข#มแข็ง

1.5

1441/28/20

ตวัปัญหา ทางออก - ชุดความคิดว9า ‘เศรษฐกิจต2องโรแมนติก’
C (1) ใช้หลกั mechanical view เพื,อใช้ G อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) พิจารณาเลียนแบบกฎหมายภาษีอากรของสิงคโปร์ เช่น ภาษีมรดก
(3) ยกเลิกหรือชะลอการจดัเก็บภาษีใหม่ๆ ที,เป็นภาระกบัประชาชน

NX และ I 1) เสริมสร้าง core competenceในภาคท่องเที,ยว และภาคสง่ออก
2) รีบนํากฎหมายภาษีสิงคโปร์ที,เป็นนโยบายการคลงัแบบขยายตวั เช่น ไม่
จดัเก็บภาษีนําเข้า

G 1) เพิ,มรายจ่ายลงทนุตอ่งบประมาณไม่ตํ,ากวา่ร้อยละ 25
2) เร่งรัดให้เกิด mega-projects โดยเน้นสร้างงานคนไทย
3) ลดและเลกิคอร์รัปชั,น คอร์รัปชั,นสง่ผลให้เกิดการผลิตตํ,ากวา่เส้น Potential PPF

หน#าท่ีและบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ



• 1.1 หน้าที'และบทบาทของภาครัฐและนโยบายเศรษฐกิจ
– Efficient Allocation
– Fair Distribution
– Economic Stabilization
– Economic Growth

• 1.2 โครงสร้างภาครัฐ ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560
• 1.3 โครงสร้างการคลงัภาครัฐ
• 1.4 โครงสร้างรายรับภาครัฐ
• 1.5 โครงสร้างรายจา่ยภาครัฐ
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สรุปสาระควรรู*ในบทนี้
1. ทฤษฎีว7าด*วยบทบาทและโครงสร*างภาครัฐ


